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Geachte ouders/verzorgers,

Wederom een bijzonder jaar voor ons allen. 
Onze leerlingen, ons team en onze afdeling 

hebben samen voor u een aantal gebeurtenissen 
onder elkaar gezet in onze kersteditie 

van de mavo-krant.

Namens het mavo-team wensen wij u een 
gelukkig en vooral gezond 2023 toe.

Met vriendelijke groet,
dhr. S. Franken



In MAVO 2 en 3 zijn we bij Beeldende Vorming van 
start gegaan met ontwerpen: De TOREN VAN 
HANOI, DRIEOPEENRIJ en TETRIS-puzzel. 
Hierbij kwamen een aantal algemene technieken 
aan bod zoals meten, aftekenen, houtverbindingen 
(halfhout, pen-gat), zagen en boren.

In MAVO 1 zijn we ook begonnen met houtbewer-
king. Leerlingen moesten geometrische figuren 
(driehoek) aftekenen op een balkje hout. Hierbij 
werden op ritmische manier haakse hoeken  
afgetekend en hoeken van 45 graden. 

Door het weghalen van sommige delen (beeld-
houwtechniek) ontstaat er een 3d-patroon van drie-
hoeken. Deze balken worden later gebruikt voor het 
ontwerpen van een toegangspoort.Bij het beeldhou-
wen wordt de balk afgewerkt met een Dremel.

MAVO MAVO 
CreatiefCreatief



De volgende leerlingen hebben het programma 
vorig cursusjaar succesvol afgesloten:
Alec, Esmee, Dennis, Vince en Lotte

CambridgeCambridge
EngelsEngels



Keano Frens zit in M3a en doet sinds het begin van 
2022 aan karten. Hij kart nu bijna een jaar en vindt 
het een geweldige sport, omdat je zoveel adrenali-
ne van het rijden krijgt. Hij vindt het racen met an-
dere coureurs ook heel erg leuk. Volgend jaar gaat 
hij ook races rijden, want hij is snel genoeg om met 
de wedstrijdrijders mee te kunnen rijden. Hij heeft 
nu al een aantal sponsors binnen om het seizoen te 
kunnen rijden. De sponsors zorgen voor banden en 
onderhoudskosten. Hij heeft in september een uit-
nodiging gekregen van het Compkart Racing Team 
Nederland. Die test ging heel erg goed en vanaf dat 
moment wist hij ook dat hij snel en goed genoeg 
was voor races. 

Komend jaar gaat hij met Exprit (OTK) rijden en in 
november wil hij zijn KNAF licentie halen.

KartenKarten



De gymzaal is ook geschikt als lasergamehal.  
Dit bleek toen mavo 3 aan de beurt was om elkaar 
op sportieve wijze te raken.

LasergamenLasergamen

Stilte voor
 d

e 
st

orm
...



In mavo-4 ronden de leerlingen het 
LOB-programma af. Onderdelen hiervan zijn 
een Meet & Greet en loopbaangesprekken.

De Meet & Greet heeft op 18 oktober plaatsge-
vonden op het Da Vinci College, Yuverta  en het 
Gezondheids park in Dordrecht.

Leerlingen maakten kennis met hun mogelij-
ke vervolg opleiding en dit was heel divers: van 
luisteren naar uitleg tot het meedoen met een 
sportactiviteit. Op 5,7,12 en 13 december was het 
laatste onderdeel: het gesprek met een loopbaan-
coach. De kracht van dit onderdeel is het driehoeks-
gesprek: mavo (= mentor) en mbo (=loopbaan-
coach) voeren samen een studiecheckgesprek met 
de leerling. 

De gesprekken werden door alle partijen als zeer 
nuttig ervaren: leerlingen die al weten welke richting 
ze op willen gaan voelden zich gesterkt in deze 
beslissing en voor anderen werden de mogelijke 
keuzes verbreed of van een andere kant belicht.
De leerlingen ontvangen van dit gesprek een aan-
bevelingsbrief met daarin een positief advies voor 
de aanmelding bij de vervolgopleiding of het advies 
zich in meerdere opleidingen te verdiepen en open 
dagen te bezoeken om zo tot een weloverwogen 
keuze te komen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde samen-
werking met het Da Vinci College, mede dankzij de 
inzet van onze leerlingen en mentoren van mavo-4.

Meet & GreetMeet & Greet
Da Vinci DordrechtDa Vinci Dordrecht

Om u een impressie te geven kunt u op de volgende link klikken: 
https://mailchi.mp/c354e48656d4/meetgreet-1065580

https://mailchi.mp/c354e48656d4/meetgreet-1065580


Sophie Oudenes uit M3a mocht auditie doen voor 
Sjakie en de Chocoladefabriek bij het Polanen-
theater. Ze vond het een hele leerzame ervaring.

Zo te zien was ze op de fiets.

AuditieAuditie



Op woensdag 30 november hebben we de 
MBO-voorlichtingsavond georganiseerd op het 
Hoeksch Lyceum. Door corona kon deze avond de 
afgelopen jaren helaas niet fysiek plaatsvinden.

Nu was het gelukkig mogelijk om voor zo’n 45 
opleidingen voorlichting of algemene informatie 
over vervolg opleidingen in de aula te krijgen. Voor 
leerlingen en ouders de ideale manier om hun keu-
ze voor de juiste vervolgopleiding te starten of te 
verdiepen.

Het was een geslaagde en goed bezochte avond, 
waarvan we hopen deze volgend jaar verder uit te 
breiden. 

MBOMBO
VoorlichtingsavondVoorlichtingsavond



Na de Kerstvakantie zijn er een aantal informatieavonden ingepland die te maken 
hebben met het vakkenpakket en/of profielkeuze. Deze avonden zijn erg belangrijk, 
want over de keuze van het juiste pakket moet je goed nadenken.

Dit jaar kunnen de informatieavonden gelukkig weer fysiek plaatsvinden in ons ge-
bouw en hoeven we de informatie niet online te delen. Zet dus alvast in uw agenda:

Dhr M. Hachmang
Decaan mavo

InformatieavondenInformatieavonden

17
januari

18:30

17
januari

19:30

mavo-2 en m
h-2

mavo-3

Over het te kiezen 
vakken pakket in mavo-3 

én voorlichting nieuw 
te kiezen vak LO2.

Over het te kiezen profiel 
en bijbehorend vakken-

pakket in mavo-4.



Marianne Sosin uit M3b heeft dermate goed ge-
presteerd, dat zij een topkaart heeft ontvangen. Op 
de foto zien we Marianne met haar topkaart. Met 
deze kaart mag Marianne soms een les skippen.

TopkaartTopkaart



Werkweek Werkweek 
Mavo 2Mavo 2

Van woensdag 14 september tot en met vrijdag 
16 september zijn M2a en M2b op werkweek naar 
Duinrell geweest. Tijdens de werkweek hebben we 
gewerkt aan onze kernwaarden waarbij samen-
werken centraal stond. De eerste dag begon met 
een sportieve activiteit op het strand. De kinderen 
kregen clinics in golfsurfen en bodyboarden. Op het 
strand konden de kinderen hun energie ook kwijt in 
beachvolleybal en beachvoetbal. 
 
Na de lunch begon de wandeling van een klein 
uurtje richting het kamphuis, ook wel het Duin-
hostel. Eerst kregen de kinderen anderhalf uur de 
tijd om het attractiepark te verkennen voordat de 
kamers werden ingedeeld. Na nog wat vrije tijd in 
het attractie park of rond het kamphuis stonden er 
pizza’s klaar voor het diner. In de avond stond eerst 
het Tikibad op het programma daarna gelijk door 
naar het bos voor de spooktocht. 

De wekker op de tweede dag ging om 8:00u. De 
activiteiten die op de planning stonden waren de 
puzzeltocht en wat vrijetijd  in Wassenaar, het twee-
de bezoek aan het Tikibad, een pubquiz en aanslui-
tend de discoavond. 

Op de derde dag ging de wekker iets eerder dan 
de vorige dag aangezien alle spullen weer inge-
pakt moesten worden, de kamers opgeruimd en 
de gezamenlijke ruimtes schoongemaakt moesten 
worden. Nadat dit gedaan was stonden de activi-
teiten Bubblvoetbal en Archery Attack klaar. Hierna 
nog even lunchen en vrije tijd in het attractiepark, 
voordat de bus arriveerde voor de terugreis richting 
Oud-Beijerland.



Werkweek Werkweek 
Mavo 2Mavo 2



WindroosgesprekkenWindroosgesprekken

Begin december hebben de mentoren van mavo 4 samen met 
een loopbaanbegeleider van Da Vinci uit Dordrecht gesproken 
met de leerlingen van mavo 4.

Het doel was te bekijken of de leerling al wist wat hij of zij vol-
gend jaar wil gaan doen. Sommige leerlingen wisten al precies 
wat ze wilden, maar er waren ook leerlingen die nog geen idee 
hadden.

Elke leerling moet zich minimaal voor twee opleidingen in-
schrijven, tenzij de leerling al is toegelaten tot de opleiding van 
zijn of haar keuze. Het kan namelijk zijn dat een opleiding al 
vol zit.

Eén van die twee keuzes kan ook zijn de havo. Je kunt je dus 
niet alleen voor de havo opgeven. Het bezoeken van “Open 
Dagen” en “Meeloop Dagen” raden wij dan ook aan.

Zorg dat alles uiterlijk 31 maart geregeld is.
Het waren leerzame gesprekken en de samenwerking verliep 
goed.

De mentoren van mavo 4

HappyHappy
New YearNew Year


